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Veel bibliotheken bieden de 

mogelijkheid te doneren, te sponsoren,  

een schenking te doen of om vriend van 

de Bibliotheek te worden. Er zijn veel 

manieren om mee(r) te doen met de 

Bibliotheek. Succesvol worden hierin? 

Zorg dan dat de mogelijkheden goed 

vindbaar zijn op de website, dat 

mensen intern weten wat de 

mogelijkheden zijn en dat duidelijk is 

waaraan je je verbindt of doneert en 

hoe je dat moet doen. En, investeer in 

de relatie. Dat is de grootste les die we 

uit de pilot hebben gehaald. 

Woord vooraf
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Doe mee(r) met

de Bibliotheek
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De verschillen tussen fondsen en vrienden

Een van de belangrijkste verschillen tussen het werven van vrienden en het werven van 

fondsen is de duur van de relatie. Een vriendschap laat zich niet uitdrukken in geld, het gaat 

om de duurzaamheid van de relatie. Dit is wezenlijk anders dan als we het over fondsen 

hebben. De relatie met een fonds komt tot stand met als doel een bedrag te ontvangen. En, 

de relatie met een fonds is vaker van korte duur. Een vriendschap is duurzamer.

Kansen

Voor bibliotheken liggen er kansen op het gebied van vriendenwerving. De Bibliotheek heeft 

een goede naam als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid en er zijn gelukkig nog 

veel mensen die wel een steentje bij willen dragen. Uit het Biebpanelrapport ‘Betrokkenheid 

2017’, blijkt dat 18% van de panelleden (landelijk) geïnteresseerd is in een 

vriendenabonnement.

De kunst is om deze mensen met de juiste boodschap te benaderen. Zijn het ouders van 

jonge kinderen? Dan is de kans groot dat zij geïnteresseerd zijn in projecten als de 

VoorleesExpress of de Bibliotheek op school. Bedrijven voelen zich waarschijnlijk 

aangesproken als het gaat om FabLabs of Makerspaces waar kinderen leren 

programmeren. Vraag ze niet direct om een financiële bijdrage maar geef ook de optie om 

vrijwilliger te worden en zo kennis en tijd bij te dragen.

Uit het boek Handboek Friendraising van Vera 

Peerdeman:

"Friendraising is het stimuleren van betrokkenheid bij je 

organisatie en het bouwen van duurzame vriendschappen 

met personen, stichtingen of bedrijven, met als doel allebei 

de vruchten van deze relatie te plukken."
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Wat doen bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland?

Op dit moment heeft 30% van de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland een vorm van een 

vriendenabonnement. Daarvan is een derde niet goed vindbaar op het internet. De helft van 

deze bibliotheken heeft ook geen goede omschrijving van het vriendenabonnement. Het is 

niet duidelijk wat je als vriend exact ondersteunt en wat de vriendschap verder inhoudt.

70% Van de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland heeft geen vriendenabonnement. Van 

deze bibliotheken geeft 35% wel de mogelijkheid om te doneren. Bij de helft van deze 

bibliotheken is het echter online niet goed vindbaar. Bij bijna 80% is de omschrijving ook 

niet goed. Vaak wordt alleen een IBAN-nummer gegeven waar geld gestort kan worden. 

Over deze whitepaper

Deze whitepaper geeft tips en beschrijft hoe een aantal bibliotheken een vriendschap 

vormgeven. Verder bevat het links naar het zelf maken van een Friendraisingplan, cases for 

support en een belscript bij telemarketing. 

Namens de projectgroep: 

Kerstin Carbajal Henken 

Martine Hulshof 

Liesbeth Ulijn
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Biebpanel resultaten – Betrokkenheid bij de Bibliotheek

95% van de biebpanelleden is niet betrokken 

bij de Bibliotheek door te helpen (hulp bij 

activiteiten, projecten of gelddonatie).

5% van de wel betrokkenen leden heeft een vriendenabonnement. 

4% van de wel betrokkenen geeft een geldelijke donatie.

37% van de biebpanelleden wil zich in de toekomst inzetten voor het tegengaan 

van laaggeletterdheid. 

35% voor lezen bij kinderen. 

Het zijn voornamelijk vrouwen die de bovenste punten belangrijk vinden, 

mannen willen juist meer helpen bij digitale vaardigheden en nieuwe 

technologieën en apparaten.

3% van de biebpanelleden zou de Bibliotheek financieel steunen.

29% zou de Bibliotheek misschien financieel steunen. 

51% van de donateurs zien het liefst dat hun geld wordt uitgegeven aan het 

bevorderen van lezen en leesplezier bij jeugd.

44% aan het tegengaan van laaggeletterdheid.

49% van de biebpanelleden hoeft niks terug te krijgen bij inzet (o.a. doneren).

19% wil een bedankje.

18% van de biebpanelleden is geïnteresseerd in een vriendenabonnement. 

28% weet het niet. 

47% van de biebpanelleden vindt dat bedrijven die de Bibliotheek sponsoren 

aan bepaalde voorwaarden moet voldoen (missie en visie in lijn met de 

Bibliotheek) en niet teveel invloed hebben op het beleid. 

24% vindt dat niet van belang.



Vrienden van de Bibliotheek
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In het najaar van 2016 startten we met tien bibliotheken en fondsenwervingsbureau Nassau 

met het maken van een Friendraisingplan. Aanleiding was dat veel bibliotheken bezig zijn 

een andere invulling aan het lidmaatschap van de Bibliotheek te geven; de 

maatschappelijke en culturele waarde van de Bibliotheek, derde inkomstenbronnen en het 

feit dat veel bibliotheken wel een vorm van vriendschap aanbieden op hun website, maar er 

verder niets mee doen, of niet weten hoe nu verder.

Het Friendraisingplan

Het plan, bestaande uit een ambitie/visie, omschrijving van de vriendschap, case for 

support en communicatie werd door de meeste bibliotheken afgerond; de uitvoering door 

een aantal. 

We kozen voor drie kansrijke doelgroepen in het werven van vrienden: 

Ouders van jeugdleden 

Trouwe leden 

Bedrijven

Een goed verhaal

Het verhaal richting het werven van vrienden is leidend: waarom en waarvoor wil je dat 

mensen meedoen aan het behoud en het versterken van je organisatie? Omdat de 

motivatie om een Bibliotheek te ondersteunen per doelgroep wezenlijk anders is, is het 

noodzakelijk je verhaal af te stemmen op je doelgroep.
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Belangrijkste conclusies uit de pilot:

Draagvlak in de organisatie. 

Hoe start je? Bepaal de strategie voor de komende 3 tot 5 jaar 

(wat is werving,  wat is binding, vastleggen van de vriendschap)

Tijd. Voldoende tijd kunnen en willen investeren. 

Vrienden werven en binden gaat om het creëren van het juiste moment. Wanneer kun je    

starten? Wat heb je nodig? Is iedereen op de hoogte? Klopt de informatie? Is de 

organisatie er klaar voor? 

Omschrijving wat in jouw Bibliotheek een vriendschap inhoudt, maar ook het uitdragen 

ervan. Waarom doen we dit? 

Plan van aanpak hoe je vrienden bindt / betrokken houdt.

Vriendenwerving is iets heel anders dan eenmalig subsidies aanvragen via fondsen. 

Zichtbaarheid. Waar en hoe wordt de vriendschap omschreven? 

Een vriendschap hoeft niet per se een financiële ondersteuning te betekenen.



Toelichting werkgroepen
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Trouwe leden

De werkgroep met de doelgroep 'trouwe leden' startte het project met Dok Delft, Bibliotheek 

Huizen Laren Blaricum, Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Bibliotheek de Boekenberg. De 

werkgroep is uiteindelijk alleen verder gegaan met de Boekenberg. 

Proces

Omdat we de doelgroep 'trouwe leden' te breed vonden, zijn we allereerst begonnen met 

het definiëren van de doelgroep. Zijn het leden die vaak boeken lenen? En wat verstonden 

we dan onder vaak boeken lenen? Of waren trouwe leden juist leden die naast boeken 

lenen ook actief zijn bij andere bibliotheekactiviteiten? We kwamen tot de conclusie dat 

trouwe leden in ieder geval vaak lenen en veel lezen, en niet zozeer verder actief zijn in de 

Bibliotheek. Deze definitie is echter nooit verder aangescherpt omdat de Boekenberg stuitte 

op een andere uitdaging. De leden van de Boekenberg waren niet heel bekend met de 

maatschappelijk projecten van de Bibliotheek, waardoor het lastig werd om een goede case 

for support te kiezen om uiteindelijk vrienden te werven.

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de maatschappelijke projecten nog te weinig 

aandacht hadden gekregen om trouwe leden te overtuigen vriend te worden om deze 

projecten te steunen. Daarom is besloten een stap terug te nemen en te focussen op de 

zichtbaarheid en het breder bekend maken van de maatschappelijke functie van de 

Bibliotheek. 
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Bedrijven 

In de werkgroep met de doelgroep 

‘bedrijven’ zaten Bibliotheek Rotterdam, 

Bibliotheek Kennemerwaard en 

Bibliotheek Gooi en Meer. 

Proces

Allereerst gingen we op zoek naar een gemeenschappelijk onderwerp of project waar we 

bedrijven bij wilden betrekken. We kwamen uit bij de activiteiten zoals CoderDojo, 

Makerspace en FabLab. Hieronder vallen allerlei technische activiteiten zoals 

programmeren, 3D printen, lasersnijden, apps bouwen etc. In veel bibliotheken worden al 

dit soort activiteiten georganiseerd, bij de een wat grootschaliger dan bij de ander. Deze 

activiteiten lenen zich goed voor het werven van vrienden omdat ze aansprekend zijn maar 

vooral omdat de noodzaak om kinderen kennis te laten maken met programmeren zo groot 

is. 

Het Nationaal Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de 

technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In 

het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het 

eerste concrete doel van het pact is dat in 2020 basisscholen structureel Wetenschap & 

Techniek aanbieden. Het onderwijs is nog onvoldoende ingericht om in 2020 deze rol te 

vervullen en de Bibliotheek kan het onderwijs hierbij ondersteunen. De Bibliotheek is 

laagdrempelig en kan verbinden, bovendien zijn de contacten met het onderwijs al goed. De 

Bibliotheek biedt ruimte aan projecten als Makerspace, FabLab en CoderDoJo en levert 

hiervoor faciliteiten en deelnemers. Er wordt gezocht naar bedrijven die een bijdrage 

kunnen leveren: dit kan een financiële bijdrage zijn, of een bijdrage in producten en 

diensten, of bedrijven kunnen hun netwerk/kennis beschikbaar stellen.

Bekijk hier het Friendraisingplan van de werkgroep bedrijven

http://cms.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2017/mailings/Whitepaper - Friendraisingplan bedrijven.pdf
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CoderDojo

Bij een CoderDojo leren jonge mensen, tussen de 5 en 17 jaar, programmeren, websites 

bouwen, apps ontwikkelen, programma's maken, games maken en meer. Dojo's worden 

opgezet en georganiseerd door vrijwilligers. CoderDojo is een open source, door 

vrijwilligers opgezette beweging die staat voor het houden van gratis non-profit 

development clubs en reguliere sessies voor jonge mensen. Omdat CoderDojo open source 

is kan elke Dojo anders zijn en staat volledig los van andere Dojo's. 

Veel bibliotheken organiseren CoderDojo’s die goed bezocht worden door kinderen. Het is 

een activiteit waarmee je je als Bibliotheek goed kan profileren als innovatieve organisatie. 

De Bibliotheek kan een spilfunctie vervullen in de samenwerking tussen het onderwijs en 

het bedrijfsleven. Bedrijven hebben een tekort aan programmeurs en technisch geschoold 

personeel en het onderwijs is nog niet helemaal toegerust om kinderen 

deze vaardigheden bij te brengen. De Bibliotheek is vanwege de 

bestaande contacten en de laagdrempeligheid een uitstekende plek 

om kinderen met programmeren en techniek in aanraking te brengen.

Hoe start je een CoderDojo?

1. Ga naar www.coderdojo.nl en meld je aan. Op deze website vind 

je tips, lesmateriaal, promotiematerialen maar ook voorbeelden 

van overeenkomsten die je met vrijwilligers kan sluiten.

2. Ga op zoek naar mensen die de Dojo’s kunnen begeleiden. Dit 

kunnen medewerkers van de Bibliotheek zijn (mediacoaches) of 

vrijwilligers. Deze mensen moeten wel affiniteit hebben met 

programmeren. Plaats hiervoor eventueel een oproep in de 

nieuwsbrief.

3. Prik een datum voor de eerste CoderDojo.

4. Zoek een geschikte locatie. Om te beginnen heb je het volgende 

nodig: voldoende stopcontacten en snel internet. Ga niet in een 

afgesloten ruimte zitten maar juist zichtbaar voor iedereen. Dit 

komt de sfeer en het enthousiasme ten goede.

5. Maak met de begeleiders van de CoderDojo’s een plan. 

Lesmateriaal en documenten vind je online: 

http://kata.coderdojo.com/wiki/KataDutch. Bekijk wat je nodig 

hebt en probeer het een en ander uit.

6. Promoot de CoderDojo via je website, nieuwsbrief, social media 

en maak gebruik van je netwerk (scholen, medewerkers, 

partners).

http://www.coderdojo.nl/
http://kata.coderdojo.com/wiki/KataDutch
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Ouders van jeugdleden

De werkgroep ouders van jeugdleden startte met de bibliotheken Gouda, Heiloo en Zuid-

Hollandse Delta. Uiteindelijk heeft Bibliotheek Heiloo het Friendraisingplan uitgevoerd. 

Proces

Wat willen ouders, waar worden zij enthousiast van? We kwamen snel op de kinderen zelf 

uit. Het kind wordt lid, omdat de ouder dat wil. En, de Bibliotheek kan je kind slimmer 

maken. Voorlezen voor de allerkleinsten, een kinderdirecteur, activiteiten die speciaal voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd worden georganiseerd; de rugzak van het kind raakt door 

de Bibliotheek steeds gevulder. Dát was onze ambitie.  En daar kunnen we de hulp van de 

ouders goed bij gebruiken. We kozen snel voor het veranderen van de communicatie over 

lid zijn van de Bibliotheek. Een lidmaatschap betekent niet per se het lenen van boeken, 

maar kan ook anders gebracht worden: het (financieel) ondersteunen van activiteiten voor 

je kind. 

Bij het werven van vrienden legden we ouders drie mogelijkheden voor: 

1. Lid worden van de Bibliotheek. 

2. Helpen bij het organiseren van activiteiten voor kinderen of 

3. Een donatie. 

Bekijk hier het Friendraisingplan van de werkgroep ouders van jeugdleden

http://cms.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2017/mailings/Whitepaper - Friendraisingplan ouders van jeugdleden.pdf


De case for support

13

De Case for support vormt de kern van de Friendraising. Het beschrijft waarom iemand 

vriend zou moeten worden van de Bibliotheek. Het laat eigenlijk zien wat de Bibliotheek 

doet en voor wie, en om het meer persoonlijk te maken wat de Bibliotheek doet voor jou. 

Een aantal tips: zorg dat het aansprekend is, benoem de urgentie, onderbouw de impact 

(bijvoorbeeld hoeveel mensen ermee geholpen worden) en de onderscheidende kracht van 

de organisatie. 

Bekijk hier het stappenplan voor opzetten van een Friendraisingplan

Case for support trouwe leden

Omdat de Boekenberg, net zoals vele andere bibliotheken, bezig is met de verschuiving 

van een klassieke naar een maatschappelijke Bibliotheek, was het voor de hand liggend 

een project te kiezen met een maatschappelijk belang. Maar zijn trouwe leden, die graag 

boeken lenen en lezen, en dus de klassieke functie van de Bibliotheek belangrijk vinden, 

wel geïnteresseerd in het ondersteunen van maatschappelijke projecten van de 

Bibliotheek? 

Volgens de ervaring van de Boekenberg zijn deze leden hier niet bijzonder in 

geïnteresseerd. Dit kan komen omdat de Boekenberg op dat moment nog niet erg aanwezig 

was in het maatschappelijke domein en daardoor ook niet de ruimte heeft gekregen om dit 

aspect van de Bibliotheek op een goede en positieve manier in kaart te brengen. Daarom 

wilden we in eerste instantie een Case for support kiezen waarbij lezen centraal stond, 

zodat het een koppeling zou hebben met de persoonlijke voorkeuren van de trouwe leden; 

namelijk dat lezen leuk en belangrijk is. Projecten zoals Boek aan Huis of VoorleesExpress 

zouden hier mooi bij passen. Uiteindelijk is besloten om eerst de zichtbaarheid van de 

maatschappelijke projecten van de Bibliotheek te vergroten. En daarmee de interesse aan 

te wakkeren bij trouwe leden in de maatschappelijke projecten van de Bibliotheek. Pas 

daarna wordt gestart met het werven van vrienden aan de hand van een case for support.

http://cms.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2017/mailings/Whitepaper - Friendraisingplan stappenplan.pdf
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Case for support bedrijven

Er is een nijpend te kort aan ICT-personeel, met name programmeurs. Een samenwerking 

met verschillende partijen zou als katalysator kunnen dienen om (zowel materieel als 

immaterieel) projecten op het gebied van programmeren invulling te geven. De Bibliotheek 

is dé partij die hier een belangrijke rol in kan spelen: neutraal, laagdrempelig en niet 

commercieel. Bovendien heeft de Bibliotheek al goede contacten met het onderwijs.

Door bedrijven te wijzen op hun eigen belang, namelijk hun toekomstige personeel, hopen 

we ze te verleiden tot het leveren van een bijdrage aan alle projecten die bijdragen aan de 

technische kennis van kinderen, van programmeren tot 3D-printen, van apps ontwikkelen 

tot het leren werken met een lasersnijder. 

De kernboodschap: De jeugd heeft de toekomst en u kunt nu een bijdrage leveren om deze 

toekomst kansrijk en succesvol te maken!

Case for support ouders van jeugdleden

Interessante projecten bij het aangaan van vriendschappen zijn vooral projecten die het 

kind slimmer maken. Bijvoorbeeld voorlezen, voorleesfeestjes, leren programmeren 

(Minecraft, CoderDojo’s), VoorleesExpress, Bibliotheek op school. 

Lees hier de overtuigende brief met een case for support die gestuurd is naar ouders van 

jeugdleden

Geschikte projecten voor de case for support! 

1. VoorleesExpress

2. Voorlezen / BoekStart

3. De Bibliotheek op school

4. De Bibliotheek aan huis

5. Coderdojo’s, FabLabs

Bekijk hier een leuk voorbeeld van 

Bibliotheek Rotterdam

http://cms.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2017/mailings/Whitepaper - Brief case for support ouders van jeugdleden.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bGQS0yEtD_o
https://www.youtube.com/watch?v=bGQS0yEtD_o
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Voorbeelden

Bibliotheek Gooi en Meer – Hogeschool van Amsterdam

Bibliotheek Gooi en Meer heeft de Hogeschool van Amsterdam aan zich weten te binden. In 

april 2017 is men begonnen met het organiseren van de eerste CoderDojo’s. Bij CoderDojo 

leren kinderen, tussen de 7 en 17 jaar, programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, 

games maken en meer. Naast de hardware en software was er vooral kennis nodig om het 

inhoudelijke programma van de CoderDojo’s vorm te geven, maar ook om deze 

bijeenkomsten te begeleiden. Men ging op zoek naar vrijwilligers en tussen de 

aanmeldingen zat een docent van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is gamedeveloper en 

hoofd van de minor The Internet of Things. Deze docent was direct enthousiast over de 

CoderDojo’s en kwam met het idee om zijn studenten erbij te betrekken in ruil voor 

studiepunten. Omdat niet iedere student zich comfortabel voelt om een groep te begeleiden 

mogen ze kiezen of ze een programma willen schrijven voor de CoderDojo en/of ze de 

CoderDojo willen begeleiden. Studenten kunnen vijf studiepunten halen en dit staat voor 

140 uur. Een enorme winst voor de Bibliotheek! De afspraken worden vastgelegd in een 

convenant. 

Bibliotheek Rotterdam – Unilever

- Persbericht -

Bibliotheek Rotterdam en Unilever samen aan de slag om 

jongeren te helpen met zelfvertrouwen en zelfbeeld

Bibliotheek Rotterdam en multinational Unilever gaan een maatschappelijk partnerschap aan rond

het Dove Self-Esteem Project. 1 op de 5 meisjes stopt met belangrijke activiteiten, zoals sporten of

een hobby; 7 van de 10 meisjes durven hun mening niet te geven, omdat ze zich onzeker voelen.

Daar wil Unilever iets aan doen. Het doel is Rotterdamse jongeren tussen de 8 en 16 jaar te helpen

aan meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld, zodat zij het beste uit zichzelf halen, de Bibliotheek

ondersteunt deze missie en biedt daarom haar Centrale locatie als podium aan.

Rondom de samenwerking organiseert Unilever op zondag 1 oktober de jaarlijkse Dove Day in de

Centrale Bibliotheek Rotterdam. Tijdens deze Dove Day worden oefeningen over zelfvertrouwen

gegeven aan kinderen tussen de 8 en 16 jaar en worden ouders getraind hierin ondersteuning te

geven. Meer informatie over het Dove Self-Esteem programma is te vinden op:

http://www.dove.com/nl/dove-self-esteem-project.html.

http://www.dove.com/nl/dove-self-esteem-project.html


Telemarketing bij 

vriendenwerving
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Bij het werven van vrienden is telemarketing vaak een goede eerste stap. Mensen worden 

persoonlijk benaderd en horen gelijk het verhaal van de Bibliotheek, 

oftewel de case for support. Hierdoor kan 

direct verteld worden wat ze precies steunen 

en waarom. Veel mensen zijn niet op de 

hoogte van wat de Bibliotheek allemaal doet 

en steunen minder snel ‘het uitlenen van boeken’. 

Bibliotheek Zoetermeer –

telemarketing onder ouders van jeugdleden 

Het is alweer even geleden, maar wel een goed voorbeeld als het om telemarketing gaat. 

Eind 2014 heeft ProBiblio samen met Bibliotheek Zoetermeer een pilot gedaan onder 

ouders van jeugdleden. 

Dit leverde een aantal interessante resultaten op. 

Bekijk hier de memo die we hierover schreven

Bibliotheek IJmond Noord – telemarketing onder trouwe leden 

Eind 2016 heeft Bibliotheek IJmond Noord haar trouwe leden benaderd met de vraag om 

vriend te worden van de Bibliotheek. Hierbij maakt de vriend projecten mogelijk die de 

Bibliotheek uitvoert voor bijvoorbeeld mensen die niet (meer) naar de Bibliotheek kunnen 

komen 'Bibliotheek aan Huis', en de VoorleesBV voor gezinnen die wel wat extra 

ondersteuning kunnen gebruiken als het gaat om de Nederlandse taal. 

Met een relatief klein budget werden 63 nieuwe vrienden geworven met automatische 

incasso. Om de kans op nieuwe vrienden te vergroten en de kosten te beperken werd het 

belbestand van tevoren gesegmenteerd op postcode en type abonnement. Naast de 

investering in telemarketing kregen vrienden ook een speciale tas en drie gratis lezingen of 

workshops naar keuze. 

Telemarketingbureaus

Kalff

Christal

Annie connect

Afsprakenmakers

http://cms.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2017/mailings/Whitepaper - Memo Bibliotheek Zoetermeer.pdf
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De vrienden hebben in 2017 twee keer een speciale nieuwsbrief ontvangen met interviews 

van vrijwilligers over de projecten. Van de activiteiten wordt ook goed gebruik gemaakt. Er 

is een club mensen bij de Bibliotheek die regelmatig overleg hebben over het 

communiceren met de vrienden. Gedurende het jaar zijn nog een aantal mensen vriend 

geworden. Slechts een aantal hebben de vriendschap weer stopgezet. In 2018 wordt met 

een direct mail de ouders van jeugdleden actief benaderd om de groep te vergroten.

Bibliotheek Heiloo – telemarketing onder ouders van jeugdleden

Bibliotheek Heiloo, die mee deed aan de pilot, wierf met behulp van telemarketing 

uiteindelijk 38 nieuwe leden.

Bekijk hier het belscript dat gebruikt werd

http://cms.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2017/mailings/Whitepaper - Belscript Heiloo.pdf


Zichtbaarheid
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Om ondersteuning te krijgen voor maatschappelijke projecten is het belangrijk dat deze 

projecten zichtbaar worden gemaakt voor het publiek en dat er concrete aandacht aan 

besteed wordt. De websites van bibliotheken bedienen vaak vooral de klassieke functie van 

de Bibliotheek. Een aantal bibliotheken heeft bijvoorbeeld wel al een vriendenprogramma, 

maar ook deze is vaak niet goed vindbaar op de website. Bij een derde van de Noord- en 

Zuid-Hollandse bibliotheken is het vriendenprogramma niet gemakkelijk online vindbaar. 

Daarnaast is bij de helft van deze bibliotheken de omschrijving van het vriendenprogramma 

niet duidelijk, waardoor mensen alsnog niet weten waarom ze vriend zouden worden. Om 

een succesvol vriendenprogramma te starten of runnen is zichtbaarheid en duidelijkheid wel 

cruciaal. 

Creëer online zichtbaarheid 

Maak een pagina op de website die goed vindbaar is, door bijvoorbeeld een knop in het 

hoofdmenu toe te voegen of met een duidelijke doorklikbanner op de homepage. Plaats op 

deze pagina je maatschappelijke projecten waar je ondersteuning voor nodig hebt. Dit hoeft 

niet per se geld te zijn, vrijwilligershulp kan ook gevraagd worden. Zorg voor goede 

concrete en duidelijke informatie over wat deze projecten inhouden. Als je een 

vriendenprogramma aanbiedt, vertel dan wat deze vriendschap inhoudt. Zorg ervoor dat je 

teksten bondig en overzichtelijk zijn, om het makkelijk te kunnen scannen.

Zet vrijwilligers in het zonnetje

Je mag best trots zijn op de vrijwilligers. Om het goede werk van je vrijwilligers zichtbaar te 

maken, kun je ze af en toe in het zonnetje zetten. Plaats bijvoorbeeld een kort interview met 

een vrijwilliger op de website. Dit geeft meteen ook de menselijke kant van het project weer, 

en is goed voor het oproepen van emoties bij mensen.

Laat een vriend aan het woord

Als je al een vriendenprogramma hebt, kun je bestaande vrienden aan het woord laten. Laat 

ze vertellen waarom zij vriend zijn van de Bibliotheek en waarom ze het project dat ze 

ondersteunen zo belangrijk vinden. Verhalen van andere vrienden maken het project 

persoonlijker en levendiger. 
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Wees actueel

Houd de pagina goed bij. Een up-to-date pagina geeft meer vertrouwen dan een 

verouderde pagina waar niks nieuws gedeeld wordt. Dus is er een update over een project? 

Meld dit. Zijn er x aantal vrienden bijgekomen? Vertel dit met trots. Zijn er hoogtepunten in 

het project of is er iets leuk gebeurd? Laat dit zien. 

Hoe pakt de Boekenberg het op?

De Boekenberg start een maatschappelijke pagina die ze ‘Bergopwaarts’ noemen. Op deze 

pagina formuleren ze hun maatschappelijke positionering. Ze richten op projecten en 

onderwerpen die belangrijk zijn voor de Bibliotheek. Ze willen graag een emotionele 

verbinding met de leden en potentiële vrienden krijgen. Dit zullen ze onder andere doen 

door het persoonlijk te maken. Een goed voorbeeld is het plaatsen van interviews met 

vrijwilligers die betrokken zij bij één van de projecten. Uiteindelijk zullen ze op deze pagina 

ook vrienden werven voor de projecten. 

Om de pagina goed vindbaar te maken, voegen ze een knop toe aan het hoofdmenu. 

Daarnaast zullen ze op strategische plekken op de website banners plaatsen die verwijzen 

naar deze pagina. 

De Boekenberg koppelt het vergroten van de zichtbaarheid van de maatschappelijk 

Bibliotheek met het lanceren van hun maatschappelijke pagina. Deze lanceerden ze tijdens 

hun 5-jarig jubileum. Door het te koppelen aan een jubileum is het makkelijker om het 

interne draagvlak, voor het belang van meer zichtbaarheid, te vergroten. Daarnaast is het 

de ideale mogelijkheid om het extra aandacht te geven aan je maatschappelijke projecten. 

Tijdens het jubileumfeest zijn ook stakeholders uitgenodigd. Zij hebben een aantal hand-

outs ontvangen, waaronder een infrographic ladder en een infrographic kaart. De 

infographic ladder is een leuke, korte samenvatting van het jaarverslag van 2016. Wat heeft 

de Bibliotheek bereikt? Hoeveel uitleningen zijn er geweest? Welke projecten speelden er? 

De infographic kaart is een positioneringskaart waar kort wordt samengevat waar de 

Bibliotheek nu voor staat en belangrijk vinden, zoals zelfpartparticipatie en ontplooiing. Op 

deze manier zijn de stakeholders ook op de hoogte van de verschuiving van de klassieke 

Bibliotheek naar de maatschappelijk Bibliotheek. 
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Het behouden van vrienden. Tips: 

1. Een monitor. Laat de resultaten zien.

2. Een nieuwsbrief met persoonlijk en relevant nieuws.

3. Speciale uitnodigingen.

4. Een boetevrije dag voor Vrienden van de Bibliotheek 

(mits ze ook boeken kunnen lenen). 

5. Een samenwerking met het theater, boekhandel etc. 

Om kortingen voor vrienden te bedingen. 

6. Eerste keus bij afgeschreven boeken.

7. Eerste inschrijving bij populaire lezingen. 

8. Gratis huur van ruimten.
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Crowdfunding

Heb je financiering nodig voor je maatschappelijke projecten, maar is er nog 

geen grote bekendheid onder je leden? Dan kan het lastig zijn om vrienden te 

werven voor dat project (als case for support). Een crowdfundingcampagne kan 

hiervoor een tussenoplossing zijn. Je creëert meer naamsbekendheid voor je 

project en je ontvangt ook geld. Daarnaast is het ook een uitgelezen kans om je 

plannen bij een grote groep mensen te introduceren en hen beter te leren 

kennen.

Crowdfunding is kort gezegd een manier om financiële middelen van het publiek 

te verkrijgen. Er bestaan allerlei crowdfundingplatforms, zoals voorjebuurt.nl en 

crowdaboutnow.nl waar je een crowdfundingcampagne kan starten om geld in te 

zamelen voor een project/doel. De wereld van crowdfunding is groot en het 

aantal beschikbare platforms is overweldigend. Waar moet je beginnen als je als 

Bibliotheek geld wilt inzamelen? Welk crowdfundingplatform ga je gebruiken? 

Hoe zorg ik dat mensen gaan doneren? En is een crowdfunding wel de juiste 

manier? Hieronder bespreken we de interne en externe factoren die bepalend 

kunnen zijn voor het succes van jouw crowdfundingcampagne.

Externe factoren

De motivatie van de donateur is een belangrijke externe factor. Er zijn grofweg 

drie soorten donateurs waar je mee te maken kan hebben. Het is goed om na te 

denken welke donateur je wilt aanspreken. Aan de hand daarvan kun je al 

makkelijker je crowdfundingcampagne starten. 

De donateur die sympathiseert met de personen achter het project

De persoonlijke waarden die de donateur hangt aan het project, bepaalt of hij 

gaat doneren en welk bedrag hij bereid is te geven. Heeft hij affiniteit met het 

project? Is de kwaliteit van het project wel goed? Staat hij achter de normen en 

waarden van het project? En is het gevraagde bedrag wel reëel?
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Deze donateur is dus zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd. De beslissing 

kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een gun-factor, omdat de kwaliteit van het 

project goed is of omdat hij de persoon achter het project kent. Je wilt dus met je 

crowdfunding aansluiten bij de beleving van een potentiële donateur.

Tip!

Om deze donateur te bereiken wil je 

eigenlijk geen crowdfundingcampagne 

starten uit naam van de Bibliotheek. 

De Bibliotheek is namelijk een organisatie 

en voor de donateur ‘anoniem’. Vind een 

persoon die betrokken is bij het project én 

laat de campagne uit zijn naam starten. Met deze persoonlijkere 

aanpak spreek je de intrinsieke motivatie van de donateur aan.

Tip 2!

De kwaliteit van het project is voor deze donateur ook een belangrijke 

beslissingsfactor. Als de crowdfundingcampagne bijvoorbeeld op een platform 

staat met allerlei projecten waar niet echt resultaten geboekt zijn en het lijkt alsof 

ze ‘maar wat doen’, kan de donateur afhaken omdat het lijkt alsof de kwaliteit 

van deze campagnes mager is. Doe dus goed onderzoek naar de verschillende 

crowdfundingplatforms en kies er één waar kwalitatieve projecten staan én past 

bij jouw project.

De donateur die geïnteresseerd is in de uitvoering of het doel van het project

Ook deze donateur is zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd. Hij kiest een 

project dat voor zijn gevoel nut heeft voor de maatschappij. Hij moet het gevoel 

hebben dat zijn donatie echt een bijdrage levert aan het succes van het project. 

Het liefst ziet hij een doelbedrag dat voor bepaalde tijd behaald moet worden.  

Deze donateur is dus vooral geïnteresseerd in het resultaat van het project 

zonder daar verder eigen belang bij te hebben.

Tip!

Kies een concreet project waar de donateur precies weet waar het geld naar toe 

gaat. Is je project boek aan huis? Vertel dan bijvoorbeeld dat je het geld nodig 

hebt om de onkostenvergoeding van vrijwilligers te betalen en wat de vrijwilligers 

precies allemaal doen.
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De donateur die geïnteresseerd is in de tegenprestatie voor zijn donatie

Bij dit type donateur gaat het vooral om ‘What’s in it for me?’. Zij vinden het 

belangrijk dat geld wordt gedoneerd aan nieuwe experimentele projecten, maar 

dit type donateur wil voornamelijk doneren aan concrete en kwalitatieve 

projecten waar zij zelf iets (indirect) aan hebben. 

Dit kan in de vorm van een tegenprestatie zijn, 

of juist dat het project of eindproduct nuttig is voor 

de donateur. Deze donateur is dus vooral extrinsiek 

gemotiveerd.

Tip!

Zet bij de beschrijving van het project waarom dit 

belangrijk voor iedereen en niet alleen voor de beoogde 

doelgroep. De donateur moet het gevoel krijgen dat het 

nut voor hem heeft om te doneren. 

Tip 2!

Voor een tegenprestatie kun je denken aan een symbolische tegenprestatie 

zoals informatievoorziening over het project of een entreekaartje voor een lezing 

dat wellicht over dit onderwerp gaat.

Interne factoren

Om een succesvolle crowdfundingcampagne op te starten, moet je vanaf de 

start al overtuigd zijn van het project. Je moet er volledig voor kunnen gaan en 

focus opleggen. Daarnaast moet het ook aansprekend zijn voor mensen, dan zal 

de gun-factor hoger zijn. Bedenk vervolgens van te voren welke groep je wilt 

bereiken. Door een groep voor ogen te hebben kun je gerichter communiceren. 

Bij de externe factoren zijn al een aantal punten genoemd die belangrijk zijn om 

op te letten om een bepaald type donateur te overtuigen. Hieronder geven we 

nog een aantal punten die belangrijk zijn om een succesvolle 

crowdfundingcampagne te beginnen.

Glasheldere bedoeling

Wat is je boodschap? Breng deze duidelijk en aansprekend over. Je boodschap 

moet je in 2-3 zinnen duidelijk over kunnen brengen. Lukt dit niet? Dan is je 

kernboodschap niet goed genoeg.
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Wees concreet 

Voor het tweede type donateur is het belangrijk dat je zo concreet mogelijk 

aangeeft waar het geld precies naar toe gaat. Voor de andere type donateurs is 

dit iets minder belangrijk, desalniettemin zal de campagne succesvoller worden 

als mensen weten waar hun geld naar toe gaan. Dan kunnen ze gemakkelijker 

beslissen of ze het project willen ondersteunen of niet. 

Transparantie

Zorg voor transparantie. Donateurs willen graag zien dat hun geld goed besteed 

wordt. Om zekerheid te bieden kun je bijvoorbeeld je planning en businesscase 

ter beschikking stellen.

Vind alvast donateurs

Mensen zullen sneller doneren als al geld gedoneerd is aan een project. Zorg 

dat je alvast paar mensen vindt die meteen doneren zodra de campagne online 

staat.

Korte doorlooptijd

Zorg dat je campagne niet doorlopend is en ook geen lange looptijd heeft. Uit 

onderzoek is gebleken dat projecten met een korte doorlooptijd (30 dagen) vaker 

hun einddoel halen.  

Het allerbelangrijkste om succesvol te zijn, is niet wachten tot het geld 

binnenkomt, maar mensen op de hoogte houden en proactief op te stellen. 

Vraag mensen de campagne op hun social media kanalen te delen. Laat zien 

dat dit project je persoonlijk raakt en dat het heel belangrijk is om het einddoel 

te halen.
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Wil je meer informatie over Vrienden van de Bibliotheek? 

Neem dan contact op met Kerstin Carbajal Henken.

ProBiblio

Postbus 485

2132 LN Hoofddorp

E. kcarbajal@probiblio.nl

I.  www.probiblio.nl

T. 023 554 62 88

mailto:marketingadvies@probiblio.nl
http://www.probiblio.nl/

